ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
Fredtunvn. 5
1386 Asker
Oslo, 30.05.18

Forsikringstilbud
Oversendelsenomfatter
Forsikringstilbud,forsikringsvilkårog aksept-/fullmaktskjema.
Vi håpervårt tilbud er av interesse,og serfrem til åmotta utfylt og signertaksept-/fullmaktskjema.

Gyldighet
Tilbudeter gyldig i 30 dagerfra utstedelse,medmindre anneter avtalt.

Spørsmål?
Dersomdet er spørsmåleller behovfor utdypningav tilbudet, er dere velkommentil å ta kontakt via
e-post:servicesalg@klp.no
eller undertegnede.

Aksept
Vedakseptav tilbudet vil KLP Skadeforsikringordnemeddet administrativefor bytte av
forsikringsselskap.
Med vennlig hilsen
for KLP SkadeforsikringAS

MarianneOverrein
Telefon22 03 20 90

side1 av 10

Forsikringsavtalen inneholder
- Forsikringsoversikt
- Forsikringsbevis
- Hva er nytt?
- Sikkerhetsforskrifter
- Vilkår
Forsikringsavtalelovenav 16.06.1989 og øvrig
lovverk regulererforsikringsavtalen.
Kundens opplysningsplikt
Forsikringsavtalen(e)er inngått på grunnlag av
opplysningergitt av forsikringstaker.Opplysningergitt avmegler/fullmektiger likestiltmedopplysninger gitt av forsikrede/sikredeselv og dermedbindendefor denne(Jf. FAL §§ 4-1, 13-1 a).

Sikkerhetsforskrifter
I forsikringsavtalenkan det væreinntatt særskilte
krav til sikring og andretiltak sommå væreoppfylt. Brudd på dissebestemmelsene
kan medføre
reduksjoneller bortfall av erstatningetter skade,
Jf. FAL § 4-8.
Finansklagenemnda
Dersomdet oppståruenighetmellomforsikringstaker og selskapetved behandlingav en sak, og
detteikke blir avklart gjennomden vanlige saksbehandlingen,kan sakenbringesinn for:
Finansklagenemnda
Postboks53 Skøyen
0212Oslo

side2av 10

Forsikringsoversikt

Forsikringstaker:
Kundenummer:
Avtalengjelderfra:

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
406708
30.05.18
Forsikringsnummer

Styreansvar

12330421

Total pris

Årspris (kr)*
23.291
23.291

Vedåklikkepå forsikringsbetegnelseneovenforkommerdu
rett inn til forsikringsbevisetfor rett forsikring. Derfra kan du klikke degvideretil de vilkår og sikkerhetsforskriftersomgjelder for forsikringen.
Betalingsmåte:Giromed 1 termin(er)

* Ved korttidsforsikringerfremkommerprisenfor denavtalteperioden
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Tilbud
Styreansvar
Forsikringstaker: ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
Kundenummer:
406708
Forsikringsnummer:12330421
Forsikringsperiode: 30.05.18- 29.05.19

Forsikringengjeldersamtligeav styretsmedlemmerog varamedlemmer.
Forsikringengjelderikke skadersomer følge avvedtak fattet av styretfør forsikringenvar ikraft. Dette
selv om skadenikke er registrertfor etterat dekningentrådtei kraft.

Spesi kasjon
Virksomhet
Driftsbudsjett
Andre opplysninger

Brannvern
163.000.000

Dekninger

Forsikringssum (kr)
Egenandel(kr)
15.000.000

Styreansvar
Total pris pr. år:
Periodepris:

kr
kr

0

23.291
23.291

Fordenne avtalen gjelder følgendevilkår:
Generellevilkår GEN01
Styreansvar(AST01-STY-05)
Melding om skade
Ved skadeskal det så raskt sommulig meldesfra til KLP SkadeforsikringAS. Rett til erstatningkan
fallebortdersomkravet ikke ermeldt KLP SkadeforsikringAS innenett år etteratdu kkkunnskapom
skaden.
Duharklagerett
Dersomdumener at KLP SkadeforsikringAS har gjort feil i sakersom gjelder forsikringsavtalendin
eller skadeoppgjøret,
kan du ta kontaktmed:
• Finansklagenemnda
Postboks53 Skøyen
0212Oslo
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Generellevilkår - GEN01
Bestemmelsene
gjelderfor alle produkteri forsikringsavtalen
Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Forsikringsavtalenog lovbestemmelser
Forsikringsavtalens
varighet
Opphørav forsikring i avtaleperioden
Endringav vilkår og premie
Opphørav forsikring ved eierskifte
Oppsigelseav forsikringen
Grov uaktsomhetog forsett
Følgeneav svik
En egenandelved sammeskadetilfelle
Forsikringsselskapenes
felles registre
Skjønn
Særligebegrensninger
i selskapetserstatningsplikt

1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
Forsikringsavtalenreguleresav forsikringsavtalelovenav 16. juni
1989nr 69 (FAL) - og det øvrigelovverket.
Forsikringsbeviset,forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene
gjelder foran lovbestemmelsersom kan fravikes. Teksteni forsikringsbevisetgjelderforan forsikringsvilkårog sikkerhetsforskrifter.
2 Forsikringsavtalensvarighet
Avtalt forsikringsperiodegjelder normalt for ett år og fremkommer
av forsikringsbeviset.Avtalen fornyesautomatiskfor ett år av gangen,hvis ikke forsikringstakerensier opp forsikringen.
3 Opphør av forsikring i avtaleperioden
Opphøreren forsikring i avtaleperioden,beregnestilgodepremiefor
gjenståendedel av forsikringstiden,med mindre annetfremgår av
det enkelteforsikringsvilkår.
Premiegodskriveskundenfor et helt antallmånederetter en oppsigelsestidpåminimum 1 måned.
4 Endring av vilkår ogpremie
Selskapetkan endreforsikringsvilkårog premiefra hovedforfall
5 Opphør av forsikring ved eierskifte
FAL § 7-2 er fraveket.I stedetgjelderfølgende:
Skifteren ting forsikringenerknyttettileier, faller forsikringenbort.
Selskapetsvarer
likevel for forsikringstilfellersominntrerinnenfjortendagerettereierskiftet.Forsikringenbortfalleruansettnårdennye
eier har tegnetforsikring.
6 Oppsigelseav forsikringen
6.1 Oppsigelsefra forsikringstaker
Vedoppsigelseav forsikringsavtalenskal forsikringstakervarsleselskapetmeden frist påminst 1 måned.Ved ytting til annetselskap,
skal det i varseletopplysesom hvilke selskapforsikringen yttes til
og om tidspunktfor yttingen.
6.2 Selskapetsrett til å si opp forsikringen
Selskapetkan si opp forsikringenved:
• manglendebetaling
• uriktige ellermangelfulle opplysninger
• uvanligmangeskader- stortavvik fradetnormale, ellergrove og gjentattebruddpå sikkerhetsforskrifter.
7 Grovuaktsomhet og forsett
Har forsikredeeller sikredegrovt uaktsomteller forsettlig fremkalt
ellermedvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningensettesned
eller falle bort. For ansvarsforsikringog livsforsikring gjelder særskifte regleri forsikringsvilkåreller lovgivning.Seforsikringsavtalelovens§ 4-9 for skadeforsikringog § 13-9 for personforsikring.

8 Følgeneav svik
Den som gjør segskyldig i svikmot selskapet,misterethvert
erstatningskravmotselskapetetterdenneogandre
forsikringsavtaler
i anledningsammehendelseog selskapetkan si opp enhverforsikringsavtalemedsikrede,jf forsikringsavtalelovens
§§ 4-2, 4-3, 8-1
eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.
9 En egenandelved sammeskadetilfelle
UtbetalerKLP Skadeforsikringved sammeskadetilfelleerstatning
til sikredei henholdtil ere forsikringsdekninger,trekkesbare en
egenandel.Ved ulik størrelsepå de aktuelle egenandeler,benyttes
den høyeste.
10 Forsikringsselskapenesfelles registre
10.1 Forsikringsselskapenesfelles skaderegister
Alle skadersom meldes til forsikringsselskapene
blir registrert i
forsikringsselskapenes
sentraleregister(FOSS).
FinansNorge (FNO) er behandlingsansvarlig
for registeret.Registreringen inneholder fødselsnummer,saksnummer,forsikrings- og
skadetype,samt koder for selskapetog saksbehandler.
Når skade
registreresfår forsikringsselskapene
automatiskenoversiktover alle
skadersom er meldt til registeretpå sammekunde - også skader
meldt fra andre selskap.Selskapenefår ikke tilgang til lagret informasjonannetenn ved registreringav skader.Registereter ikke
tilgjengelig for andre,og registrerteskaderslettesetter10 år.
Forsikringstakerne
har rett til innsyni registeretetter
personopplysningslovens
§ 18 og til å kreveretting av opplysningene etter § 27. Ønskerdu innsyn, må du sendeskriftlig melding om
dettetil selskapet.
10.2 Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes
helseopplysningermedfører tilleggspremie,reservasjonelleravslag,vilnavn,fødselsnummer,
selskapetsnavn og registreringsdatoregistreresi registerfor forsikringssøkereog forsikrede(ROFF).I tillegg registreressøknaderom
uføreerstatning.Registeretbenyttesav forsikringsselskapertilknyttet FinansNorge(FNO) for å sikre athelsebedømmelsenblirkorrekt
og at opplysningsplikenoverholdes.Registreringerblir slettet etter
10 år.
Forsikredehar innsynsretti registeretetter Personopplysningsloven
§ 18. Dersom slikt innsyn ønskes,må skriftlig anmodningsendes
selskapeteller Finans NorgesServicekontor,Postboks2473 Solli,
0202Oslo.
11 Skjønn
Vedforsikringav tingeller interesse(someiendom,løsøre,avbrudd)
gjelderfølgendebestemmelser
om skjønnved skade:
Fastsettelse
av erstatningsgrunnlag
og verdier,og spørsmåli forbindelse med beregningav avbruddstap,avgjøresved skjønn dersom
sikrede eller selskapetkrever det. Skjønn avgis av sakkyndigeog
uhildede personer.Hver av partenevelger en skjønnsmann.Hvis
noenavparteneønskerdet,kanhan/hunvelgesærskiltskjønnsmann
for bestemteting - ved avbruddstapfor bestemtespørsmål.
Har den eneav parteneskriftlig underrettetden annenom sitt valg,
plikter denneinnen en uke etter at han/hunharmottatt underretningen å gi meddelelseom hvem han/hunvelger.Før skjønnetvelger
de to skjønnsmennene
en oppmann.Hvis noenav parteneforlanger
det, skal dennevære bosatt utenfor parteneshjemstedog utenfor
den kommunehvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av
parteneå velge skjønnsmann,oppnevnesdennepå hanseller hennes vegneav tingretteni den rettskretshvor skjønnetforetas.Blir
skjønnsmennene
ikke enigeomoppmann,oppnevnesdennepå
sammemåte.
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Skjønnsmennene
skal innhente de opplysningerog foreta de undersøkelsersom de ansernødvendige.De plikter å avgi sitt skjønn
på grunnlag av forsikringsvilkårene.De to skjønnsmennforetar
verdsettelsen- besvarerspørsmålene
ved avbruddstap- utenat oppmannentilkalles. Blir de ikke enige,tilkalles oppmannen,som etter
de sammeregleravgir sitt skjønnover de punktersom skjønnsmenneneeruenigeom. Bliroppmannentilkalt,beregneserstatningenpå
grunnlagav dennesskjønn.
Erstatningenskal likevel ikke ligge utenfor de grensersom de to
skjønnsmenns
ansettelservilmedføre.
Skjønnetsverdsettelserer bindendefor beggeparter.
Partenebetaler hver sin skjønnsmann.Honorarer til oppmannen
og mulige andreomkostningerved skjønnetbæresav partenemed
en halvdel hver. Er det selskapetsom krever skjønnved tingskade,
og den annenpart er forsikringstakeri egenskapav privatperson,
dekkerselskapetlikevel alle omkostningerved skjønnethvis forsikringstakerenikke selv ønskerå bæresin del.
Forsømmerden berettigedeå gi opplysninger eller utlevere dokumenter,kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går
tapt ved dette.Det sammegjelder hvis den berettigedeurettmessig
avviserfullt eller delvis oppgjør.
12 Særligebegrensningeri selskapetserstatningsplikt
Selskapetdekkerikke tap eller skade,og økning i tap eller skade,
som direkte eller indirekte er forårsaketav eller står i sammenheng
med:
• Jordskjelvog vulkanskeutbrudd.

• Atomskade - uansettårsak - fra atomsubstans(se atomenergilovenav 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket
gjelder ikke bruk av radioisotopersom angitt i lovens§ 1 c
og i samsvarmedlov om bruk av røntgenstrålerog radium
m v av 18. juni 1938nr 1.
• Krig eller krigslignendehandlinger,entenkrig er erklærteller ikke, opprøreller lignendealvorlige forstyrrelserav den
offentlige orden.
• Terrorhandlingsom innebærerbiologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annenform for forurensning.
Selskapetsvarerlikevel for tap eller skade,og økning i tap
eller skade,som direkte eller indirekte skyldeseller står i
sammenhengmed
annenform for terrorhandling.
Ved terrorhandlinger selskapetssamledeerstatingsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrensettil kr
300.000.000pr. skadehendelse.Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnessom sammehendelse.
Overstigesdennegrensen,vil erstatningenfor den enkelte
skadelidtebli redusertforholdsmessig.
Denne begrensningengjelder ikke for reiseforsikringeller
personforsikringsomgårinnunder Bilansvarslovenellerlov
om Yrkesskade.
Med terrorhandlingforståsen rettstridighandlingrettetmot
almennheten,ogsomforståsåværeutført idenhensikt åutøveinn ytelsepå politiske, religiøseeller andreideologiske
organereller fremkallefrykt.
Forsikredeting som be nner seg utenfor Norden, erstattes
ikke som følge av terrorhandling.
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Forsikringsvilkår
Styreansvar AST01-STY-05
Innhold:
1. De nisjoner
2. Hvem forsikringengjelderfor
3. Hvor forsikringengjelder
4. Hva forsikringenomfatter
5. Hva forsikringenikke omfatter
6. Forsikringssum

5 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringengjelderikke for:
a) krav som følge av at den sikredehar påtatt seg konsulentoppdragog lignende,eller opptrådtsom rådgiverfor forsikringstakermotsærskiltgodtgjørelseut over ordinært
honorareller lønn
b) krav somfølgeav skadeellerhandlingsomdensikredekjente til eller burdekjent til ved inngåelseav forsikringsavtalen
c) krav somfølgeravmiljøskadeellerbruddpåmiljølovgivningen
d) bøter,dagmulktog lignende
e) krav somfølgerav skadesomsikredeselvhar forårsaketved
forsett, eller der den forsikredeforsettlig har overtrådtlov
eller forskrift.

7. Egenandel
8. Skadeoppgjørog erstatningsberegning
9. Skadersom dekkesettersærskiltavtale(særvilkår)
1

De nisjoner
a) Forsikringstaker:densomhar inngåttforsikringsavalenmed
selskapet
b) Sikrede:denhvis erstatningsansvar
er dekket

2

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringengjelder for ethvert nåværende,tidligere og fremtidig
styremedlemeller ledendeansatt.
Selskapetmåværehjemmehørende
i Norge.
3

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringengjelderi Europa.
4

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter sikredesrettslige erstatningsansvar
for ren
formuesskadesom sikredekan pådraseg i egenskapav sin styrefunksjon.
Med ren formuesskadeforstås økonomisk tap som ikke er oppståttsom følge av skadepåpersoneller ting,herunderfare for skade
som ikke er inntruffet.
Forsikringenomfatterkrav som:
a) fremsettesmot den sikredei forsikringsperiodeneller i den
eventueltforlengedekonstateringsperioden,
jf. pkt. 9.1.
b) fremsettessenereenn det som følger av pkt. 4 a, forutsatt
atden sikredeeller forsikringstakerrapportererkjennskap
til
skadeeller forhold der det er rimelig grunn til å tro at erstatningskravkan bli fremsatt.Rapportmå væremottatt av
selskapetinnen utgangenav forsikringsperioden,eller i den
eventuelleforlengedekonstateringsperioden.

6 Forsikringssum
Medmindre annetfremgårav forsikringsbeviset,er selskapetssamlede erstatningspliktfor alle skaderkonstaterti forsikringsperioden
kr. 2.000.000,jf. forsikringsavtalelovens
§ 6-4 førsteledd.
7 Egenandel
Det fratrekkesingenegenandelunderstyreansvarsforsikringen.
8 Skadeoppgjørog erstatningsberegning
Når sikredeeller forsikringstakermottareller fårkjennskaptil skade
eller forhold der det er rimelig grunn til å tro at erstatningskravkan
bli fremsatt,skal dette uten ugrunnetoppholdmeldestil selskapet.
Rett til erstatningkan falle bort dersomkravetikke ermeldt til selskapetinnen ett år etter at sikrede kk kunnskapom grunnlagetfor
erstatningskravet,
jf. forsikringsavtaleloven
§ 8-5 førsteledd.
Enhverav de sikredehar rett til åmelde skaden.
Dersom kravet fremsettesetter at forsikringen er opphørt, men
rapport som nevnt i pkt. 4 b er sendt selskapeti tide, vil det ved
skadeoppgjørleggestilgrunn forsikringsbeløpetfordet tidspunktda
selskapetførstegangmottokrapportom forholdet.
Dersom ere krav rettesmot en eller ere av de sikrede,eller ere
krav rettesmot en av de sikredeog kravetbyggerpå vesentligsamme grunnlag,er disseå betraktesom en skade.

9 Skader somdekkes etter særskilt avtale (særvilkår)
9.1 Forlenget konstateringsperiodeved likvidasjon og oppsigelse
Dersom selskapeteller forsikringstakerikke fornyer avtalen, kan
forsikringsdekningenutvides i henhold til forsikringsvilkårenefor
krav som fremsettesunder den forlengedekonstateringsperioden,
men som har sitt utspring i handling eller unnlatelsefør ordinær
forsikringsperiodeutløper.
Utvidet dekning kan bare innvilges dersomselskapetfår skriftlig
melding om dette,og tilleggspremiener betalt innen 30 dageretter
utløp av ordinærforsikringsperiode.
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